
URZĄD GMINY WICKO
84-352 Wieko 60 e-mail ug@wicko.pl

tel (+48 59) 861-11-82, 861-11-83
fax (+48 59) 861-11-01

Wieko, 15.01.2014r.
RS.6140.1.2014

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

Dotyczy: udostępnienia informacji publicznej

W nawiązaniu do Waszego wniosku z dnia 6 stycznia 2014r. (data wpływu:
07.01.2014r.) na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do
informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, póz. 1198zezm.) informuję:

1) w 2013r., Gmina Wieko zawarła umowę z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt
OTÓŻ „Animals" z siedzibą w Gdyni, ul. Świętojańska 41/16, 81 - 391 Gdynia,
w przedmiocie:
- przeprowadzania interwencji, oraz reagowania w przypadkach zgłoszeń dotyczących
niehumanitarnego traktowania zwierząt, a także humanitarnego wyłapywania bezpańskich
psów z terenu Gminy Wieko; <
- prowadzenia działań interwencyjne - profilaktycznych dot. psów z terenu Gminy Wieko;
- przejęcia opieki nad bezdomnymi psami z terenu gminy Wieko, które były umieszczane
w schronisku dla zwierząt w Dąbrówce Młyn 30, 84-242 Luzino;
- zapewnienia tymczasowej opieki, oraz znajdowania nowych domów dla bezdomnych
psów z terenu Gminy Wieko;
- przyjmowania odłowionych, zagubionych, zabłąkanych i porzuconych, lub z innych
przyczyn bezdomnych zwierząt, które w wyniku zdarzeń losowych nie były zdolne do
samodzielnej egzystencji. Objęcia bezdomnych zwierząt opieką polegającą na zapewnieniu
pomieszczeń chroniących przed zimnem, upałem i opadami atmosferycznymi, z dostępem
do światła dziennego, umożliwiającymi zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały
dostęp do wody;
- zapewnienia opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom, leczenia przyjętych zwierząt
rokujących wyzdrowienie, szczepienia zwierząt, a także wykonywania zabiegu kastracji
i sterylizacji,

2) w 2013 roku odłowiono łącznie 13 psów, oraz 2 koty,
3) koszty realizacji zadań nałożonych na gminę ustawą o ochronie zwierząt, w 2013 roku

wyniosły łącznie 21.762,00 zł.

W załączeniu kserokopia umowy zawartej z OTÓŻ Animals.
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